
In dIt nummer:

verbIndIng statIon

InrIchtIngsplan

WIe doet Wat?

plannIng
 

maart 2017

U heeft natuurlijk al gelezen in diverse publicaties van OBV en in de kranten, 
dat het Winkelcentrum Vathorst uitbreidt! De bouw van de 3e fase is 
momenteel in volle gang. Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte 
van de meest recente ontwikkelingen en informeren we u over de voortgang 
en de planning. 

Verbinding StationSplein 
met winkelcentrum
Wat begon met één tijdelijke supermarkt in 2003, is veertien jaar later, een 
volwaardig winkelcentrum in het hart van de wijk. Vathorsters en bezoekers 
kunnen er terecht voor de dagelijkse boodschappen, delicatessen, bloemen, 
kleding, een lekkere kop koffie, een ijsje of een versbereide lunch. Vestigingen 
van landelijke ketens zorgen samen met speciaalzaken en lokale ondernemers 
voor een gevarieerd winkelaanbod. Ook worden op de pleinen allerlei gezel-
lige evenementen georganiseerd, zoals de kleedjesmarkt met Koningsdag, de 
zomer- en winterfeesten, de intocht van Sinterklaas en de sfeervolle kerstfair 
met levende kerststal. Die evenementen brengen de wijkbewoners samen 
en zorgen voor sfeer! Het nieuwe deel van het Winkelcentrum Vathorst, met 
4.200 m² winkelvloer en 21 woningen (16 appartementen en 5 stadwoningen) 
gaat daaraan ook zeker bijdragen. Met de verdere inrichting ontstaat via een 
fraaie trappartij en aansluitend een hoger gelegen plein, een vloeiende over-
gang naar het Stationsplein. 
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inrichtingSplan winkelcentrum 3e faSe
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Vragen
Heeft u na het lezen van 

deze nieuwsbrief nog vragen dan 
kunt u contact opnemen met 

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst, 
tijdens kantooruren bereikbaar via 

telefoonnummer 033 - 451 10 10. 

De genoemde planning is mede 
afhankelijk van de weers-

omstandigheden en andere 
onvoorziene zaken die het 

bouwtempo kunnen vertragen. 
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Aan de inhoud van deze 
nieuwsbrief kunnen geen 

rechten worden ontleend.

Deze vestiging 
van de lidl zal 

één van de 
grootse 

en meest 
vernieuwende 

in Nederland 
worden! 

i-Centrum Vathorst
Veenslagen 2

3825 RV Amersfoort
Voor actuele openingstijden 

kijk op: www.vathorst.nl

wie iS Verantwoordelijk 
waarVoor? 
BpD/MaB: 
opstalontwikkeling commercieel vastgoed.
De alliantie: 
opstalontwikkeling appartementen naast sporthal.
oBV: 
stedenbouwkundig- en inrichtingsplan.
attika architecten: 
ontwerp stedenbouwkundig plan en 
ontwerp gebouwen.
lidl: 
eigenaar en verhuurder van alle commercieel vast-
goed in dit deel van het winkelcentrum. 

planning

wat iS de doorlooptijd Van dit project?
» Half december 2016 is de bouw gestart van de uitbreiding; nieuwe winkels
 aan Leeghwater en het Lidlpand. 
» De start bouw van de appartementen naast de sporthal is nog niet bekend. 
» De appartementen (16) en stadswoningen (5) die op/tegen het Lidlpand 
 komen worden verder afgebouwd na oplevering van Lidl.  
» De oplevering van de Lidl staat gepland voor het 1e kwartaal 2018. 
» De definitieve aanleg van het hoger gelegen nieuwe plein richting 
 NS station, is gekoppeld aan de bouw van de appartementen naast 
 de sporthal.
» T.b.v. de stadswoningen die hun entree hebben aan het hoger gelegen
 plein, komt een tijdelijke inrichting, zodat het bouwen van de 
 appartementen naast de sporthal  daarna nog kan plaatsvinden.
» Start verhuur van de stadswoningen en appartementen is gepland 
 vanaf het 3e kwartaal 2017.
» Naast de parkeerplaatsen van Jumbo komt een speelplekje met bomen 
 en bankjes.
» De prognose is dat eind 2019 alle werkzaamheden zijn afgerond, 
 afhankelijk van de voortgang van de bouw van de appartementen naast 
 de sporthal. De doorlooptijd is dus ongeveer drie jaar. 

Appartementen aan hoger gelegen 
plein richting NS-station


